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BRUISEND HART 
VAN DE STAD
Heb jij ook zo genoten van onze nieuwe Grote 
Markt tijdens de lente? Ook in de zomer wordt het 
plein het middelpunt van beleving. Met muzikale 
activiteiten, sfeervolle monumentverlichting en 
een verfrissende waterpartij ... Een plek die je niet 
links kan laten liggen! 
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Tienen transformeert! Onze stad herleeft na de zware coronatijd. De 
dinsdagmarkt zorgt als vanouds voor gezellige drukte in de stad, de terrassen 
op de Grote Markt krijgen vorm en doen dromen van mooie dagen.

De Grote Gete wordt in ere hersteld en vormt binnenkort weer een mooie, 
blauwe ader in onze stad. Aan ‘t Schip werken we aan de opwaardering van 
een unieke plek. In Hakendover krijgt het ontmoetingscentrum vorm. Onze 
politiezone vindt een nieuwe plek in het hart van de stad en er zijn grootse 
plannen voor de militaire site in Goetsenhoven. Ook het station krijgt (eindelijk!) 
een langverwachte renovatie. Veel werk op de plank voor een mooier en 
veiliger Tienen! 

Tienen kermis is het startschot van een goedgevulde zomer. Ik kijk ernaar uit 
samen te genieten. Tot snel op één van de vele fijne plekjes in onze stad!

Namens het schepencollege,

Katrien Partyka
Burgemeester

OP NAAR EEN 
MOOIER EN 
VEILIGER TIENEN!
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Telkens van 13.30 tot 16.30 uur:

Wo. 06/07  Café Kennedy,  
  Potstraat 6 in Bost

Wo. 13/07  Posthof,  
  Posthofstraat 20 in Vissenaken

Wo. 27/07  OC De Koepel,  
  St.-Laurentiusstraat 19 in Goetsenhoven

Wo. 03/08  Parochiecentrum,  
  Ganzendries 29 in Oplinter

Wo. 10/08  Garage Champagne,  
  St.-Truidensesteenweg 543 in Tienen

Wo. 17/08  Café Bij Gilles,  
  St.-Barbarastraat 1 in Kumtich

Wo. 24/08  (van 14.00 tot 16.00 uur) Politie,  
  Gilainstraat 109 in Tienen

FIETSGRAVEERACTIES
De stad organiseert tijdens de zomer gratis fietsgraveeracties.  
Bij het fietsgraveren wordt het rijksregisternummer in de fiets  
aangebracht. Dit schrikt potentiële dieven af en laat toe terug-
gevonden fietsen opnieuw aan hun eigenaar te bezorgen. Je krijgt 
ook een fietspas met een beschrijving van de fiets. Zo kan de politie 
een gestolen fiets makkelijker opsporen. Bij verlies of diefstal kan 
je via www.bikebank.be nagaan of je fiets al teruggevonden werd. 
Registreer je fiets meteen na aankoop in deze databank.

VERKEERS- 
VEILIGE STAD
Tijdens de maand mei legden meer dan 700 leerlingen 
een voetgangers- of fietsexamen af in het centrum van 
Tienen. Samen met de scholen en de lokale politie, 
bouwt de stad zo verder aan de verkeersveiligheid. 
Het voetgangersexamen in het 4de leerjaar en het 
fietsexamen in het 6de leerjaar zijn twee belangrijke 
ijkpunten. De stad heeft het fietsexamenparcours van 
een vaste bewegwijzering voorzien, zodat dit in de 
loop van het jaar al ingeoefend kan worden. Daarnaast 
werden er i.s.m. Colruyt ook praktijklessen georgani-
seerd om leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 
vertrouwd te maken met de gevaren van de dode 
hoek bij vrachtwagens. 

GRATIS WIFI IN 
STADSCENTRUM
‘WIFI4EU’ is een project van de 
Europese commissie dat een 
gratis wifinetwerk wil promoten 
op publieke plaatsen. Momen-
teel is het netwerk in Tienen 
toegankelijk in de Nieuwstraat, 
op de Grote Markt, Veemarkt, 
Kalkmarkt en Heldenland en 
ter hoogte van de bushalte in 
de Gilainstraat. Inloggen kan 
via het netwerk ‘WIFI4EU’. Het 
netwerk is beveiligd, zodat 
gegevens niet voor andere 
doeleinden onderschept 
kunnen worden. Op termijn 
kan het wifinetwerk ook ingezet worden voor 
smart city-toepassingen.

HELDENBAR IN EEN 
NIEUW KLEEDJE
De Heldenbar op Heldenland krijgt deze zomer een 
nieuw kleedje aangemeten en is omgetoverd tot een 
echte beachlounge met picknickbanken, parasols, 
schaduwdoeken en palmbomen. Ouders kunnen er 
genieten van een drankje terwijl de kinderen ravotten 
in de speeltuin. Nog t/m zondag 2 oktober wordt de 
Heldenbar uitgebaat door de Tiense verenigingen. 
Dit minimum elke woensdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 18.00 uur. De volledige programmatie vind je 
op www.tienen.be/heldenbar. 
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JAARLIJKS ONDER-
HOUD ZWEMBAD
Stedelijk zwembad  
De Blyckaert zal  
van donderdag 1 
t/m woensdag  
21 september  
gesloten zijn voor  
het jaarlijks  
onderhoud. 

GEEN TIJD VOOR 
VERVELING
Met het jeugdzomeraanbod 
in Tienen maak je er ook voor 
je kroost een onvergetelijke 
vakantie van. Basketbal, circus, 
tennis, dans, jeugdkampen ...  
De stadsdiensten en de 
verenigingen hebben hun 
uiterste best gedaan om een 
mooi programma samen te 
stellen, ook voor kinderen met 
een beperking. Een overzicht 
vind je op www.tienen.be/zomeraanbod.

DRAAG MEE ZORG IN 
WZC KEIENHOF
Bij de stad en het OCMW Tienen verzetten we bergen om van ons 
woonzorgcentrum een aangename, mooie en veilige plek te maken 
voor de bewoners, maar ook voor de werknemers. Heb je een hart 
voor senioren en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? We zijn op 
zoek naar de volgende profielen:

● kinesitherapeut (halftijds, onbepaalde duur, IFIC 15); 
● verpleegkundige (voltijds of 50 of 80 %, onbepaalde duur,  
   IFIC 14/14b); 
● nachtverpleegkundige (80 %, onbepaalde duur, IFIC 14/14b); 
● hoofdverpleegkundige (voltijds, IFIC 17).

 Solliciteren kan t/m donderdag 30 juni via  
www.tienen.be/vacatures.

RUWBOUWWERKEN 
OC HAKENDOVER 
BIJNA KLAAR 
Ongeveer een jaar na de start van de bouw van het 
nieuwe ontmoetingscentrum in Hakendover, lopen 
de werken aan de ruwbouw stilaan ten einde. Met de 
realisatie van de gevelmetselwerken en de strakke 
betonnen luifels die de toegangen en terrassen markeren, 
krijgt het gebouw stilaan zijn definitieve uitzicht.

Om het nieuwe ontmoetingscentrum, dat ook voor 
fuiven dienst kan doen, volledig toekomstproof te 
maken, werd besloten om de ventilatievoorzieningen 
te herzien, rekening houdend met de recente eisen 
in het kader van COVID-19. Een dergelijke ingrijpende 
aanpassing tijdens het bouwproces kan niet zonder 
enige vertraging. Dankzij een vlotte samenwerking 
tussen de leden van het bouwteam kan het nodige 
bijgesteld worden en kunnen de werken binnenkort 
weer op volle kracht verdergezet worden. De 
eerstvolgende stap is de afwerking van het dak en de 
plaatsing van het buitenschrijnwerk, daarna volgen de 
technieken en binnenafwerking.

Ondertussen plaatste Fluvius de nieuwe hoogspannings-
kabine en worden er voorbereidingen getroffen voor de 
ondergrondse glascontainers en de plaatsing van een 
nieuwe wip. Vervolgens staat de aanleg van de parking 
en tuin op de planning.
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DE TIENSE WATERVELDEN

De industrie en de overheid slaan de handen in elkaar om 
water, afkomstig van het suikerproductieproces van de 
Tiense Suikerraffinaderij, te hergebruiken. Het toekomstige 
waterproductiecentrum, De Tiense Watervelden, dat ook 
een energiepark en recreatiepark zal omvatten, wordt 
ingebed op het militair domein van Goetsenhoven. 

Water uit bieten halen:  
hoe werkt het?
 
Suikerbieten bestaan voor 75 % uit water. 
De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt 
dit restwater tijdens het productieproces 
van suiker telkens opnieuw. Toch vloeit 
er elk jaar uiteindelijk nog meer dan één 
miljard liter water, of zo’n 400 olympische 
zwembaden, van dit (gezuiverd) water 
naar beken en rivieren. Met het project 
komt daar verandering in. 

Concreet zal het bietenproceswater 
na voorbehandeling via een nieuwe 
pompinstallatie afgeleid worden naar een 
beschikbaar terrein buiten de stad: de 

vliegbasis van Goetsenhoven. Het water 
verlaat de Tiense Suikerraffinaderij aan 
een temperatuur van 20°C en kan perfect 
gebruikt worden voor warmterecuperatie.

Vervolgens komt het op De Tiense Wa-
tervelden terecht in grote bufferbekkens. 
Daar neemt De Watergroep het over. Het 
volledig gezuiverd water wordt in een 
nieuw waterbehandelingsstation verwerkt 
tot drinkwater, wat een innovatieve manier 
van circulair watergebruik is. Het zachte 
bietenwater wordt gemengd met het harde 
mineraalrijke grondwater van de bestaande 
winningen van De Watergroep. Daarnaast is 
het water geschikt voor irrigatie van aanslui-
tende landbouwterreinen en groenzones.

Een win-win voor de  
tewerkstelling, economie 
en sociaal-culturele  
initiatieven
 
Het project pakt niet enkel de waterpro-
blematiek aan, het is ook een boost voor 
de tewerkstelling en een grote stap voor-
uit op andere vlakken. Op het bufferbek-
ken dat gebruikt wordt om drinkwater te 
produceren, wordt een zonnepanelenpark 
aangelegd, goed voor 4,5 Megawattpiek.

De andere bufferbekkens zijn geschikt 
voor watersporten en er zal ook een 
strand aangelegd worden. De groene 
buffer zorgt voor een stille zone met aan-
dacht voor biodiversiteit. Een activiteiten-
heuvel laat specifieke sportbeoefening 
en recreatie toe. De oude kazerne en het 
aanpalend sportterrein bieden mogelijk-
heden voor kortverblijf, jeugdactiviteiten 
en seminaries.

Ook de huidige activiteiten op het 
terrein, zoals die van de vliegclub, 
blijven behouden. De nieuwe berm van 
de pijpleiding en het nieuwe domein 
worden een trekpleister voor fietsers en 
wandelaars. Ze verbinden naadloos het 
Tiense stadscentrum met het domein, 
met nieuwe kansen voor het toerisme en 
evenementen in de Tiense regio.

CIRCULAIR WATERGEBRUIK EN RECREATIE
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MODERN 
POLITIEHUIS IN 
HARTJE TIENEN
De politiezone Getevallei koopt een gedeelte 
van het RAC-gebouw op de Goossensvest aan 
om er in de toekomst een modern politiehuis te 
vestigen. Met een centralisatie van de diensten 
wordt er verder werk gemaakt van een efficiënte 
werking en dienstverlening. 

Bij de voorbereidingen van de fusie van de 
politiezone bleek uit de haalbaarheidsstudie 
dat centralisatie van de diensten een belang-
rijke voorwaarde was om de winst inzake 
politiewerking zo groot mogelijk te maken. Bij 
de start van de fusie in 2019 was dit echter niet 
mogelijk en werd er gekozen om vanuit twee 
locaties (Landen en Tienen) te werken.

Ondertussen zijn er heel wat ontwikkelingen 
in het politielandschap. Het huidige politie-
gebouw in Tienen voldoet niet langer aan de 
veiligheidsnormen die vanaf 2027 wettelijk 
opgelegd worden. Bijkomend is de politie-
zone in volle ontwikkeling en kunnen nieuwe 
personeelsleden niet volgens de normen van 
een aangename werkplek gehuisvest worden.

Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie 
werden verschillende pistes onderzocht. 
Uiteindelijk werd geopteerd voor het 
RAC-gebouw op de Goossensvest. De centrale 
ligging en dus ideale uitvalsbasis voor inter-
venties, de goede bereikbaarheid, de moge-
lijkheden tot uitbreiding, de opportuniteiten 
tot duurzame renovatie en de kostprijs gaven 
hierbij de doorslag.

In de toekomst wil de politiezone (met uitzon-
dering van de wijkwerking) gecentraliseerd 
werken vanuit een modern politiehuis, met 
tal van voordelen voor de dienstverlening en 
werkingskosten. 

'T SCHIP VAART EEN 
NIEUWE ROUTE
‘De Gete in de stad’ is een project dat verder vorm krijgt door de herinrichting 
van ‘t Schip, een plein gelegen op het kruispunt van de Beauduinstraat met 
de Paardenburgstraat en Reizigersstraat. De Grote Gete zal er in 2023-2024 
opnieuw blootgelegd worden om er maximaal van te genieten. ‘t Schip is 
momenteel een gebetonneerd plein, maar wordt een recreatieve, groene 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verenigingen. O.a. gezellige terrassen, 
stapstenen en brugjes zorgen ervoor dat (water)beleving centraal staat. 

De stad doorloopt momenteel een participatietraject om het definitieve plan  
vorm te geven. Benieuwd naar de plannen? Kom naar de infomarkt op dinsdag  
14 juni, doorlopend van 16.30 tot 20.00 uur in Thuys van Heylessem in de  
Beauduinstraat 104 in Tienen.

 www.tienen.be/tschip

WANDELEN LANGS  
HET WATER
De werken aan de meander ter 
hoogte van de Getestraat zijn 
afgerond. In mei werden de 
oevers, de aarden wal en de 
speelheuvel naast het Spuipad 
ingezaaid. Dat gebeurde met 
een speciale techniek  
‘hydro-seeding’, die vooral 
gebruikt wordt om hellingen in te 
zaaien. Zo wordt verhinderd dat 
het zaad bij een regenbui zou 
wegvloeien van de helling. 

Er werd gekozen voor een zaadmengsel van grassen en bloemen, wat voor een 
kleurrijk gras- en bloementapijt zal zorgen eens in volle bloei ... Ideaal voor een 
zomerwandeling langs het water!

Ontwerp: Studiebureau Pauwels
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Op de Grote Markt worden de laatste 
loodjes gelegd. De waterpartij op 
de Schapenmarkt zorgt alvast voor 
verfrissing tijdens warme zomerdagen.

Momenteel is men druk in de weer met 
het plaatsen van de nieuwe terrassen. 
De parkeerzone werd afgebakend met 
bloembakken. Goed nieuws ook voor 
de fietsers: tijdens de zomer vakantie 
worden er twee laadpalen voor vier 
elektrische fietsen geplaatst. Je vindt 
ze aan de fietsenstalling achter de 
kerk. Op deze locatie is ook een fiets-
pomp voorzien. 
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De stationsomgeving van Tienen zal de 
komende jaren grondig veranderen. De 
stad Tienen, NMBS en Infrabel willen van 
het station een vlot en veilig mobiliteits-
knooppunt maken.

De eerste fase van de verhoging en vernieu-
wing van de treinperrons is al uitgevoerd. 
Begin 2023 start de tweede fase van de 
werken. Tegelijkertijd wordt ook verder 
gewerkt aan de nieuwe tunnel met 
trappen en hellingen naar de perrons, 
waardoor deze ook voor minder mobiele 
reizigers en mensen met kinderwagens of 
bagage beter toegankelijk zullen zijn. Al 
deze werken zullen klaar zijn in 2026.

Op de oude Postsite zal een projectontwik-
kelaar in 2023 appartementen realiseren 

met daaronder nieuwe fietsenstallingen 
voor de treinreizigers.

Het stationsgebouw van Tienen, dat een 
beschermd gebouw uit 1840 is, zal in 

RENOVATIE 
ZALEN 
HOUTEMVELD
De drie grote sporthallen van het sport-
centrum Houtemveld krijgen de komende 
maanden een grondige renovatiebeurt. 

Hal 1 of de oudste ‘evenementenhal’ krijgt 
nog dit jaar een nieuw en geïsoleerd dak en 
energie zuinige en intelligente ledverlichting. In 
een tweede fase in 2023 komen de kleedka-
mers, de verwarming, het sanitair en de vloer 
aan bod. Het betreft hier vooral instandhou-
dingswerken om een duurzaam energiebeheer 
mogelijk te maken en de hal toegankelijker te 
maken. 

Hallen 2 en 3 zullen dit jaar uitgerust worden 
met intelligente ledverlichting en ondergaan 
een ingrijpende vloerrenovatie met nieuwe 
belijning. Ondertussen kreeg ook de cafetaria 
Extra-Time een facelift. Hier wordt eerstdaags 
een professionele keuken in gebruik genomen.

Samen met de sportclubs en gebruikers 
werkt de stad sensibiliserend rond het juiste 
gebruik van de zalen met aandacht voor o.a. 
proper en juist schoeisel van de sporters, 
enkel consumeren van water in de sportzalen, 
enz. Zo kunnen de gemaakte investeringen 
optimaal renderen.

STATIONSOMGEVING KRIJGT FACELIFT

2024-2025 grondig gerenoveerd  
worden en een nieuwe invulling krijgen. 
De studie hierover is lopende.

LAATSTE AFWERKING  
GROTE MARKT

Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan de architecturale verlichting. De 
restauratiedossiers van Groene Jef, de 
Heldensquare en de Gouden Madam 
wachten op groen licht van de dienst 
onroerend erfgoed. De stad hoopt deze 
werken in het najaar te kunnen uitvoeren. 

Tot slot trekt de aannemer nog de 
nodige datacommunicatiekabels naar de 
verlichtingspalen, om de plaatsing van 
camera’s en sensoren in de toekomst 
mogelijk te maken. Ook de laatste foutjes 
aan de kasseiverharding worden weg-
gewerkt. Last but not least: het openbaar 
toilet is beschikbaar en de waterpartij werkt!
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HALFOOGST OP  
DE STADSAKKER
Op 15 augustus houdt de StadsAkker traditioneel het 
Halfoogstfeest. Iedereen is welkom voor optredens, 
kinderanimatie en een hapje en drankje. Stadsboer 
Wannes leidt je graag rond het veld. 

De StadsAkker is de zelfplukboerderij van Tienen. 
Meer dan 60 soorten groenten, kruiden en kleinfruit 
worden er geteeld. Mits een jaarlijkse bijdrage, 
oogsten de leden zelf of halen ze een groentepakket 
af. Zo besparen ze samen 30.000 kg CO2-uitstoot en 
eten ze lekker, gezond en lokaal. 

  Halfoogst, maandag 15 augustus van 13.00 tot  
18.00 uur, StadsAkker, Houtemstraat 115 (tussen Sociaal Huis en Campus  
St.-Jan) in Tienen, www.stadsakker.be.

’T DEELATELJEE VERHUIST 
NAAR KRINGWINKEL
’t Deelateljee is een bibliotheek waar je klus- en tuinmateriaal kan ontlenen voor 
een jaarlijks lidmaatschap. Het project van een groep vrijwilligers en SAAMO 
Vlaams-Brabant neemt na een succesvolle proefperiode in het Oud College, zijn 
intrek in de Kringwinkel Hageland in het centrum van de stad. Door geschonken 
gereedschap een tweede leven te geven, werken de initiatiefnemers aan een 
circulaire stad. De ambitie is klussen toegankelijk te maken voor iedereen. 
Daarom wordt er o.m. een sociaal tarief gehanteerd. 

 ‘t Deelateljee, Minderbroedersstraat 33 in Tienen, www.deelateljee.be.

RICHTLIJNEN  
VOORGEVEL -
ISOLATIE
Het schepencollege keurde een aantal 
richtlijnen goed voor de plaatsing van voor-
gevelisolatie bij bestaande gebouwen. Als 
algemeen principe geldt dat de dikte van 
het aangebrachte isolatie- en afwerkings-
materiaal een bepaalde grenswaarde niet 
mag overschrijden. Daarnaast wordt o.m. 
rekening gehouden met de volgende 
criteria: toegankelijkheid en voetgangers-
verkeer, technische voorwaarden, erfgoed-
waarde en kwaliteit van het straatbeeld. 
Iedere aanvraag voor een omgevings-
vergunning zal hieraan afgetoetst worden. 
Met behulp van dit richtlijnenkader kan je 
vooraf nagaan of je geplande werken in 
overeenstemming zijn met de regels.

  www.tienen.be/richtlijnenkader- 
voorgevelisolatie

SAMEN MAKEN WE 
DE MOBILITEITSSWITCH
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaan-
deren in op efficiënter, duurzamer en 
flexibeler openbaar vervoer. Dit kan 
door trein- en busverbindingen beter 
op elkaar te laten aansluiten en door 
werk te maken van combimobiliteit. 

Combimobiliteit betekent dat je ver-
schillende vervoermiddelen (trein, bus, 
(deel)fiets, (deel)wagen …) combineert om 
je bestemming te bereiken. Door vraag en 
aanbod beter op elkaar af te stemmen, rijden 
er minder lege bussen en worden drukke 
lijnen beter bediend. Het uitgangspunt is dat 
scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen 
en sport-, cultuur- en winkelcentra vlot 
bereikbaar zijn voor iedereen.

Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn om de 
mobiliteitsswitch te maken. Intussen werken 
de Vlaamse overheid, De Lijn, vervoersregio 
Leuven en de stad Tienen verder aan de 
praktische uitwerking. Meer weten? Neem 
een kijkje op www.mobiliteitsswitch.be.

PLUIMVEE-
REGISTRATIE
Hou je thuis pluimvee voor eieren of slacht? 
Of heb je enkel hobbypluimvee zoals sier-
kippen? Dan moet je je, afhankelijk van je 
activiteiten en het aantal dieren dat je houdt, 
laten registreren in de Saniteldatabank van 
Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Zo help 
jij mee om dierziekten onder pluimvee beter 
te monitoren en te bestrijden. 

 www.tienen.be/registratie-van-pluimvee

DUURZAAM TIENEN
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Zalig zomeren in Tienen, dat zal dit jaar geen 
probleem zijn! De stad heeft een mooi pro-
gramma samengesteld met de vernieuwde 
Grote Markt als centrale locatie en enkele 
knallers van formaat. Alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk.
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Deel je aller   - 
leukste momenten  
met #thuisintienen  
op sociale media.

TIENEN KERMIS EN 
DE LANGSTE DAG 
Vrijdag 17 t/m maandag 27 juni

Tienen kermis geeft de aftrap van het  
zomerprogramma. Blikvanger wordt  
‘De langste dag’ op zaterdag 25 juni,  
een grote zomerbraderie met op de  
Veemarkt optredens van o.m. Sergio  
en Mama's Jasje!

TIENEN KERMIS 
●  Bezoek sprookjesprinsessen
 Zondag 19 juni van 15.00 tot 17.00 uur
●  Prikkelarm moment
 Maandag 20 juni van 16.00 tot 18.00 uur
●  Jaarmarkt met randanimatie
 Dinsdag 21 juni van 08.00 tot 12.30 uur
●  Gratis kindergrime
 Woensdag 22 juni van 14.00 tot 17.00 uur
	

DE LANGSTE DAG
Zaterdag 25 juni

Zomerbraderie in het stadscentrum met 
op de Veemarkt optredens van:
	 ● Kevin Kinnaer (17.00 uur) 
 ● Sergio (19.00 uur) 
 ● Mama’s Jasje (21.00 uur) 

●  Bezoek superhelden
 Zondag 26 juni van 15.00 tot 17.00 uur
●  Dag van de lege portemonnees en  
 beertjesregen aan het stadhuis
 Maandag 27 juni om 21.00 uur

#thuisintienen

Het  

volledige  

programma van 

‘Zomeren in Tienen’  

vind je terug op 

www.zomeren intienen.be.
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KETNET ZOMERTOUR 
Zaterdag 16 juli - Grote Markt

Knallers als Nachtwacht, De KetnetBand en 
#LikeMe maken het mooie weer. Tussen 
de optredens door kan je op de foto met je 
favoriete artiest en genieten van te gekke 
activiteiten in het festivaldorp. 

PROGRAMMA 
●  Sarah & Bavo (14.00 uur) 
●  Kaatje, Kamiel & Viktor (14.20 uur) 
●  Samson en Marie (14.40 uur) 
●  GameKeepers (15.15 uur) 
●  Nachtwacht (15.25 uur) 
●  De KetnetBand (16.00 uur) 
●  #LikeMe (16.30 uur) 

JAZZ TIENEN
Donderdag 21 juli - Grote Markt

Onze lokale held Ben Vanderweyden 
brengt een ode aan Toots Thielemans, 
die dit jaar zijn 100ste verjaardag gevierd 
zou hebben. Het is ook genieten met o.m. 
de latin music van Los Callejeros, met de 
Tiense Christophe Millet aan de percussie.

 

PROGRAMMA 
●  Tim Finoulst Trio feat. Bert Joris (15.00 uur) 
●  Ben Vanderweyden Quartet (16.45 uur) 
●  Nathalie Loriers Trio (18.30 uur) 
●  David Linx en Leonardo Montana (20.15 uur) 
●  Los Callejeros (22.00 uur)

SWEET CITY FESTIVAL 
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli - Grote Markt

Op vrijdag gaan we terug in de tijd met  
‘I Love The 90’s’, op zaterdag klinkt sweet 
house music door de boxen. Let’s party!

LINE-UP 
Vrijdag 1 juli – The 90’s & Nillies  
● Lynnda & Friends (18.00 uur) 
● Tras’X (19.30 uur) 
● Jan Vervloet & Enzo (21.30 uur) 
● DJ Wout (23.00 uur) 
● DJ F.R.A.N.K (00.30 uur)

Zaterdag 2 juli – Sweet House Music  
●  Nille & Perdoz (18.00 uur) 
●  Chronic & Boogie (19.30 uur) 
●  Partyshakerz ft. Violinvasion (21.00 uur) 
●  Voltage (22.00 uur) 
●  Marko de la Rocca (00.00 uur)

 

TIENEN ZINGT
Zondag 3 juli van 19.30 tot 23.00 uur - 
Grote Markt

Uit volle borst meezingen met populaire 
liedjes, dat is de succesformule van ‘Tienen 
zingt’. Het publiek wordt vanop het podium 
bijgestaan door het Nieuw Thiunaskoor. 
Wil je zelf komen mee  zingen op het  
podium? Dat kan! Neem contact op met het 
koor via 0496 16 52 34.

HAP FOODTRUCK-
FESTIVAL 
Vrijdag 8 t/m zondag 10 juli -  
Vianderdomein 

De mobiele keukentjes en foodtrucks van 
het Hap Foodtruckfestival toveren het 
Vianderdomein om tot een groot open-
luchtrestaurant. In het kader van Vlaan-
deren Feest staat er zondag ook een 
optreden van rijzende popster CAMILLE 
op het programma. 

PROGRAMMA 
HAP Afterwork 
Vrijdag 8 juli van 16.00 tot 00.00 uur

HAP Foodtruckfestival 
Zaterdag 9 juli van 14.00 tot 00.00 uur 

HAP Family met Bumba en CAMILLE 
Zondag 10 juli van 12.00 tot 21.00 uur  
(optreden CAMILLE om 19.30 uur)

 



Tijdens de zomer van 2022 kan er weer een feestje  
gebouwd worden op Suikerrock. Het festival is het stads-
centrum ontgroeid en vestigt zich definitief op het  
Bietenplein. Organisator Walter Kestens laat ons kennis-
maken met het vernieuwde concept.

8 X DE GROTE MARKT
 
Walter: Het liefst van al zou ik dit festival 
opnieuw op de prachtig vernieuwde  
Grote Markt laten plaatsvinden, maar 
dat wil zeggen dat de capaciteit kleiner 
wordt en we willen net groeien. Daar-
naast hebben we geleerd dat je moet 
inzetten op festivalbeleving en dat is 
makkelijker op één vlak en groot terrein. 

De Tiense Suikerraffinaderij biedt ons 
het Bietenplein aan, een domein van 
9 hectare, goed voor 8 keer de Grote 
Markt. Al gebruiken we slechts 1/3de 
van het terrein om de gezelligheid te 
bewaren. We zijn blij om in Tienen te 
blijven, want Suikerrock is Tienen en 
Tienen is Suikerrock. 

UNIEKE SETTING
 
Walter: Op het Bietenplein hebben 
we geen kerk, maar wel een kathe-
draal van een fabriek. Een unieke 
industriële setting die we nog 
extra gaan belichten, letterlijk 
dan. De opstelling zal dezelfde 
zijn als voor-
heen, met een 
podium en 
vip-boxen 
en daar-
naast 

een backstage, vipruimte en vipparking. 
Het hoofdpodium wordt zo gericht dat 
de muziek over de velden zal klinken. 
Er komt ook een ‘Chill & Party Zone’ 
waar we volop inzetten op beleving met 
een dj- en acoustic stage, kraampjes, 
een foodcorner en een reuzenrad met 
zicht op de Grote Markt. Zo behouden 
we de link met het stadscentrum. We 
verklappen nog niet alles, maar video-
productie zal zeker een onderdeel zijn 
van het belevingsaspect. 

VEILIGHEID EN 
DUURZAAMHEID
 
Walter: Veiligheid is onze hoogste 
prioriteit. We hebben vorig jaar bewezen 
dat we aan de hand van verschillende 
scenario’s een festival met maatregelen 
kunnen organiseren. Daar maken we ons 

dus weinig zorgen om. 

Multiobus zal een shuttlebus 
voorzien vanaf het station, 
langs de ring en het Sint-

Joris plein naar het festival-
terrein. Zo zal het verkeer 

gestructureerd verlopen.  
    Het terrein ligt vlak naast de   
      IJzer  route, je kan dus ook  

   met de fiets komen. 

We letten erop dat we duur-
zame initiatieven nemen in 
de mate van het mogelijke. 
Er komt een betaalapp 

waarbij er na enkele 
trans acties ergens in 
de wereld een boom 

geplant zal worden. 
Daarnaast werken 
we wel nog met 

wegwerpbekers, maar zetten we ons 
eigen ecoteam in om 95 % van de bekers 
te verzamelen en te laten recycleren. 
Ook het sanitair afvalwater wordt apart 
opgevangen en gerecycleerd. Voor 
de generatoren gebruiken we zoveel 
mogelijk biofuel. Waar mogelijk kiezen 
we voor lokale leveranciers om de 
vervuilende logistiek te beperken.

BURGERINITIATIEF
 
Walter: Suikerrock is het festival van de 
vrijwilligers. Ik durf te zeggen dat we 
met 500 à 600 vrijwilligers één van de 
grootste burgerinitiatieven in Tienen zijn. 
Elk jaar zijn er wel enkele vrijwilligers 
die ons verlaten, dus extra versterking is 
zeker welkom. Wil je een onvergetelijke 
ervaring opdoen, dan ben je bij de Suiker-
rockorganisatie aan het juiste adres.

 Wil je deel uitmaken van Suikerrock? 
Meld je op team.suikerrock.be/2022/  
als vrijwilliger. Info en tickets:  
www.suikerrock.be.

GRATIS TICKETS 
 
Inwoners van Tienen kunnen 
tot maximum 4 gratis tickets 
per festival dag en per adres 
aanvragen voor de ‘Chill & Party 
Zone’ (niet geldig voor het hoofd-
podium en zolang de voorraad 
strekt). Scan de QR-code op de 
achterzijde van dit magazine!

SUIKERROCK IN EEN 
UNIEKE SETTING
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TIENEN FIETST 
EN WANDELT
Zondag 7 augustus van 08.30 tot 14.30 uur

Rustig wandelen en fietsen op je eigen 
tempo langs landelijke en verkeersarme 
wegen. Laat je verrassen door de mooie 
natuur en maak je keuze uit meerdere 
bewegwijzerde routes. 

PROGRAMMA 
Doorlopend vertrek tussen 08.30 en 
14.30 uur aan de Begijnhoeve, Begij-
nenstraat 1 in Tienen. Inschrijven ter 
plaatse (€ 3/kinderen gratis).

 

RADIO MODERN
Zaterdag 27 augustus van 20.00 tot  
02.00 uur - Grote Markt

Radio Modern staat voor een retro 
swingfeest met een knallende live band, 
zwierende petticoats, mooi uitgedoste 
vrouwen en een tot de laatste centimeter 
gevulde dansvloer. Ga langs voor een 
make-over in het Beauty Boudoir van 
de Modernettes en krijg de danspasjes 
onder de knie tijdens de dansles. 
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MUZIEK  
VAN DE TIENSE BEIAARD
Iedere woensdagavond 

In juli en augustus kan je elke woens-
dagavond in het Apostelenhof genie-
ten van een beiaardconcert vanuit de 
Sint-Germanustoren. Stadsbeiaardier Luc 
Rombouts ontvangt er gastbeiaardiers 
uit binnen- en buitenland en beroert ook 
zelf de toetsen. 

Ben je op zoek naar een creatieve invulling 
van je vrije tijd? Dan vind je beslist je 
gading in het aanbod van de Academie Regio 
Tienen. Jong en oud kunnen er terecht in de 
domeinen muziek (met jazz-pop-rock en folk & 
wereldmuziek), woord, dans en beeldende en 
audiovisuele kunst. En ook volgend schooljaar 
zijn er enkele nieuwigheden.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 kan je als 
achtjarige onmiddellijk starten in de optie jazz-
pop-rock. Nieuw is ook het volwaardig atelier 
sculpturale keramiek op donderdagavond 
en zaterdagvoormiddag, aanvullend op de 
functionele keramiek op maandag, dinsdag 
en woensdag. Maak je graag soundscapes, 
geluidsinstallaties of wil je je eigen instrument 
uitvinden? De voor Vlaanderen unieke optie 
sounddesign zal je daarmee helpen.

De Academie Regio Tienen bestrijkt een 
oppervlakte van maar liefst 430 km² in de regio. 
We proberen met andere woorden zo dicht 
mogelijk naar je toe te komen. Het team van 
professionele en enthousiaste leerkrachten 
staat onvermoeibaar klaar om je te begeleiden 
in de mooie wereld van de kunst.

NIEUW SEIZOEN IN 
CC DE KRUISBOOG
 
Deze week werd de programmatie 
van CC De Kruisboog voor het nieuwe 
cultuurseizoen bekendgemaakt en dat 
belooft heel wat spraakmakers. 

Jef Neve, Jan Jaap van der Wal, Wim 
Opbrouck en Stefaan Degand tot Lieve 
Blancquaert, Soulsister, Laïs, Lieven 
Scheire, Stijn Meuris, Jan Van Looveren 
en Stan Van Samang, het zijn maar enkele 
van de namen die hun opwachting in het 
cultuurcentrum maken.

Neem een kijkje op www.dekruisboog.be 
en ontdek het volledige aanbod. Of wacht 
tot de gloednieuwe programmabrochure 
in je brievenbus valt op 13 en 14 juni en 
maak hieruit je keuze. De ticketverkoop 
start op woensdag 15 juni, zowel voor 
abonnementen als voor losse tickets. 
Voor de snelle beslissers: de ticketbalie 
is op woensdag 15 en donderdag 16 juni 
geopend van 18.30 tot 21.00 uur en op 
zaterdag 18 juni van 09.00 tot 12.00 uur.  
Al kan je natuurlijk ook 24 uur op 24 
online boeken via www.dekruisboog.be. 

Tarieven volledig schooljaar 
• Jongeren (4 t/m 17 jaar): € 74 /  
 verminderd tarief € 49 
• Volwassenen (18 t/m 24 jaar): € 145 
• Volwassenen (vanaf 25 jaar): € 343 /  
 verminderd tarief € 145 

Herinschrijvingen 
Vanaf donderdag 9 juni om 18.00 uur 
t/m vrijdag 30 september via  
www.tienen.be/art. 

Nieuwe inschrijvingen of veranderen 
van studierichting 
Vanaf donderdag 16 juni om 18.00 uur 
t/m vrijdag 30 september via  
www.tienen.be/art. 

Meer info 
www.tienen.be/art 
  /academieregiotienen 
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LEESFUN MET 
FUNDELS

Het wordt een leuke leeszomer! Vanaf 
1 juli biedt de bib van Tienen Fundels 
aan en kunnen jonge kinderen genieten 
van deze interactieve prentenboeken 
en eerste leesboekjes. Fundels zijn be-
staande boeken voor kinderen tussen 3 
en 10 jaar die op een interactieve manier 
tot leven komen met animatiefilmpjes, 
educatieve spelletjes en oefeningen. 
Ze zijn gratis voor leden van de bib en 
beschikbaar voor mobiele toestellen en 
computers. Download de app en meld 
je aan via Mijn Bibliotheek. Lees Fundels 
thuis, onderweg, bij oma en opa, op 
vakantie ... waar en wanneer je wil!

 tienen.bibliotheek.be/fundels

EEN PARTIJTJE 
CITY GOLF 
Het Tiense historische centrum is het 
decor van een leuke stadssafari tijdens 
een partijtje City Golf. City Golf (stads-
golf) is een verfrissende variant van een 
toeristische rondleiding waarvoor geen 
golfervaring vereist is. Iedereen kan 
deelnemen! Wandel tijdens het spelen 
langs de belangrijkste bezienswaardig-
heden en ontdek een vleugje geschie-
denis van de stad tijdens deze tour met 
vrienden, familie of collega’s.

 Info en reserveren 
(verplicht) via gsm 
0498 39 56 94, 
info@city-golf.be, 
www.city-golf.be.

FIETS- OF 
WANDELTOCHT 
IN ZAKFORMAAT

Heb je zin om deze zomer een fiets- 
of wandeltocht in en rond Tienen te 
maken? Een heel aantal wandeltochten 
kregen in 2021 een versie in zak-
formaat. Begin juli wordt de collectie 
uitgebreid met een fietskaart voor de 
Suikerroute en een wandelkaart voor 
de Vrouwen- en Getewandeling. Je 
kan deze routes ook digitaal volgen via 
de izi.Travel app op je smartphone. In 
de app kom je ook meer te weten over 
de plekken waarlangs je passeert. 

 De wandel- en fietsroutes zijn gratis 
verkrijgbaar in de Streekshop, 
Grote Markt 6 in Tienen.

WAAN JE DEZE 
ZOMER IN RIO 
Voor het tweede jaar op rij opent Wim 
Ottenbourg deze zomer zijn pop-up 
wijn- en champagnebar op een goed 
verstopte plek in het stadscentrum. 
RIO the secret garden geeft je een 
zomers gevoel met dj-sets op vrijdag- 
en zaterdagavond. Aperitief in de tuin 
met de mogelijkheid om een hapje te 
eten bij buurman STEK. Wim en zijn 
partner Helena organiseren ook één 
keer per maand een afterwork, hou de 
agenda dus in de gaten! 

 RIO the secret garden, Broekstraat 5 
in Tienen,  /rio_the_secret_garden

GENIETEN IN HET 
VIANDERDOMEIN

Gezellig genieten van het mooie park, 
wandelen langs de vijvers, picknicken 
op het grasveld, een drankje en een 
hapje bestellen in de brasserie Zomers 
Zoet, met je kinderen naar de speeltuin, 
of een balletje slaan op de minigolf-
baan … Het Vianderdomein heeft het 
allemaal! Brasserie Zomers Zoet is gele-
gen in het domein, langs tal van wandel- 
en fietsknooppunten.

 Vianderdomein, Hamelendreef 77 in 
Tienen. Info en reserveren minigolf:  
gsm 0484 74 22 22.

VOOR 
DE ZOMER

GETIPT IN TIENEN
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De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Sinds enkele 
maanden vangt de stad een aantal Oekraïense gezinnen op in 
het RAC-gebouw op de Goossensvest. Maak kennis met Alla, Olena 
en Yuliia, drie opgewekte dames met een groot hart voor Tienen.

“Stilzitten is niets voor ons. Door vrij-
willigerswerk uit te voeren o.m. in het 
woonzorgcentrum, zoeken we onze weg 
op de arbeidsmarkt. Ook onze kinderen 
kunnen terecht in het vrijetijdsaanbod van 
de academie en jeugdbewegingen. We  
bezochten al verschillende Belgische steden 
en genoten van de uitgestrekte kustlijn. 
Belgen klagen al snel over het weer, maar 
wij vinden het hier ideaal. Al blijft het voor 
ons een vreemde gewoonte om honden in 
een wandelwagen te vervoeren.” 

Het RAC-gebouw heeft een 70-tal opvang-
plaatsen ter beschikking. Mensen die de 
oorlog ontvluchten, worden door Fedasil 
verdeeld over verschillende opvangcentra 
in België. De stad Tienen voorziet opvang, 
begeleidt hen met de aanvraag van hun 
papieren en brengt hen in contact met de 
juiste organisaties voor het vinden van 
werk, opleidingen en onderdak.

De drie dames kenden elkaar niet voor ze 
naar Tienen kwamen. Intussen verblijven ze 
al twee maanden in onze stad en werken ze 
hard om alle administratieve zaken in orde 
te krijgen. “We zijn heel dankbaar voor de 
hulp die we krijgen en proberen ons steen-
tje bij te dragen tot het maatschappelijk 
leven. Onlangs organiseerden we op eigen 
initiatief een paasfeest. Met de hulp van de 
coördinator van het opvangcentrum bakten 
we traditionele paascakes in de keuken van 
de VIA en vierden we Pasen. We gingen 
ook al met grijpers en vuilzak op pad om 
de buurt proper te maken.”

OEKRAÏNERS 
THUIS IN TIENEN

BUDDY’S 
GEZOCHT
Wil jij ook je steentje bijdragen 
tot de integratie van anderstalige 
nieuwkomers? Stel je kandidaat 
als buddy. Het buddyproject 
werd in maart 2017 in Tienen 
opgericht met als doel nieuwko-
mers wegwijs te maken bij hun 
aankomst in de stad. De groep 
bestaat ondertussen uit een 
dertigtal geëngageerde burgers 
die elkaar regelmatig ontmoeten 
om ervaringen uit te wisselen. Een 
werkgroep zorgt voor begeleiding. 

 Je inschrijven als buddy kan 
via buddyproject@tienen.be.Traditionele 

paascakes

THUIS IN TIENEN

15



Tienen bruist van het ondernemerschap! 
Een overzicht van de nieuwe handelszaken 
die de voorbije weken hun deuren openden.

NIEUWE 
ONDERNEMERS 
IN TIENEN

EEN KLASSIEKER SMAAKT
Mohamed El Mahraoui, zijn vrouw en zijn 
broer namen Brasserie Tiens over en doop-
ten het om tot Brasserie Gusto. Mohamed 
is geen onbekende in de Tiense horeca, hij 
was 20 jaar lang ober in restaurant Vigiliae. 
Zijn broer staat al meer dan 10 jaar achter 
de kookpotten. Een echte familiezaak waar 

gezelligheid hoog in het vaandel gedragen 
wordt. Je vindt er een klassieke kaart met 
pasta-, vlees- en visgerechten en een grote 
keuze aan bijpassende wijnen. 

 Brasserie Gusto, Leuvensestraat 95 in 
Tienen,  /gusto.tienen.be

FIETSAHOLIC 
Wim (rechts) is een mountainbiker 
in hart en nieren. 8 jaar geleden 
opende hij de Fietsfabriek in 
Aarschot. Een groot succes dat 
hij nu uitbreidt naar Tienen. In de 
winkel van maar liefst 800 m2 kan 
je rustig tussen alle soorten, maten 
en gewichten van fietsen stappen. 
Of je nu een gravelbike of een 
elektrische stadsfiets zoekt, bij de 
Fietsfabriek helpen ze je met de 
grootste zorg verder. 

 Fietsfabriek, Leuvenselaan 467 
in Tienen, www.fietsfabriek.be. 

PAPIER-
PASSIONISTA 
Els richtte drie jaar geleden Small 
Paper Things op, een webshop waar 
je allerlei papierwaren zoals posters, 
kaartjes, notitieboekjes, puzzels, … 
kan kopen. Haar pop-up is een ge-
zellig, kleurrijk winkeltje waar ze ook 
workshops op maat organiseert voor 
groepen. Zoek je dus een creatief 
cadeau van papier of wil je zelf pa-
pieren creaties realiseren? Dan ben 
je bij Els aan het juiste adres, nog tot 
augustus in het Oud College. 

 Small Paper Things, Oud College 
Tienen, Broekstraat 31 in Tienen,  
www.smallpaperthings.be.

ROCK ‘N ROLL!
Axel en Julie zijn echte rock ’n roll- 
en rockabillyfanaten en dat kan je 
meteen zien aan hun vintage café De 
Baron. Ze trokken hun living door naar 
het café, wat zorgt voor een huiselij-
ke sfeer. Alles klopt, van de secuur 
uitgekozen achtergrondmuziek tot de 
driewieler aan het plafond. De favo-
riete band van het patron-duo? The 
Delta Bombers! Dus sta hen toe om 
op geregelde tijdstippen eens goed te 
swingen achter de bar tijdens een van 
de live-optredens in het café.

 Café De Baron, Academiestraat 21  
in Tienen,  /barontienen.

TIENEN ONDERNEEMT
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PIEUW PIEUW
Bij Funbase kan je met je familie of 
vrienden vanaf 8 jaar terecht om te 
lasershooten, je uit te leven in ver-
schillende VR-games, of het geld van 
de generaal te stelen in de break-in 
room. De lasershootarena van 325 m2 
is een labyrint in legerthema met 
verschillende doelen. Chris en Romuald 
hebben kosten noch moeite gespaard 
om hun terrein uit te bouwen tot een 
goed uitgeruste legerbasis. Als ze open 
zijn, hangt hun vlag uit en kan je ook 
binnenspringen zonder te reserveren.

 Funbase, Sint-Truidensesteenweg 
243 in Tienen, www.funbase.be.

TIENSE 
ZWARTE INKT
Er vloeit sinds begin april zwarte inkt in 
Tienen. Lavinja Wellens en Julie  
Marteau openden Les 10 Noirs, een 
zaak waar je terechtkan voor een tattoo 
of permanente make-up. Julie is met 
een opleiding grafisch ontwerp en 
ervaring in verschillende tattooshops al 
jaren specialist in zwarte en grijze  
tattoos, al kan een klein kleuraccent 
ook. Lavinja zorgt dan weer voor 
tijdswinst in de ochtend met wimper-
lifting of -extensions, powder of henna 
brows, lippigmentatie, … Ga dus zeker 
eens langs bij deze stoere, maar lieve 
dames!

 Les 10 Noirs, Leuvensestraat 43 in 
Tienen,  /les10noirs.

KLEURRIJK 
IN STIJL
Isha Macharis startte 2 jaar geleden via 
sociale media met de verkoop van een 
kleine kledingcollectie. De collectie vloog 
de deur uit en de webshop ‘In Stylishh 
Fashion’ met kleding voor dames tussen 
17 en 45 jaar was het vervolg. Isha toverde 
ook een deel van haar woonkamer om 
tot een gezellig kledingwinkeltje waar 
je de collectie kunt passen. Hou je van 
een kleurrijke garderobe? Dan zit je bij In 
Stylishh Fashion goed!

 In Stylishh Fashion, Aarschotse steenweg 
64 in Tienen, www.instylishh.com.

AMBACHTE LIJKE SMAKEN
Voor ambachtelijk ijs, een verse lunch of 
een heerlijke apero met een tapasplank 
vol lokale producten, moet je bij Bar 
Fie zijn. Sofie en Tom verbouwden het 
pand in de Leuvensestraat om tot een 
hedendaagse tearoom. Voor hen staat 
ambacht voorop. Het ijs draaien ze zelf 
met pure ingrediënten. Alles wat ze niet 

zelf kunnen maken, en dat is niet veel, 
levert een topleverancier met een passie 
voor het product. Vertoef op het zon-
overgoten terras achteraan in de zaak 
en geniet van al dat lekkers! 

 Bar Fie, Leuvensestraat 6 in Tienen,  
 /bar-fie.
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen 

voor al je Instagramfoto’s 
over Tienen: de kans 

bestaat dat jouw foto in 
deze rubriek terechtkomt! 

18 APRIL
@stadtienen: Drie keer galopperen de ruiters 
over de akkers op de Tiense berg voor een 
vruchtbare oogst. Het blijft spannend om naar 
te kijken 🏇 📸 studio_jege

#thuisintienen #folklore #paardenprocessie

2 MEI
@annesteenwinckel: Op wandel met Gust, 
Jaak en Polle. 

#wandelenmetalpacas #ellainhaarnopjes 
#dierenvriend #leukenamiddag 
#thehappyalpacas

17 APRIL
@d413y.handmade: “I think people that have a 
brother or sister don’t realize how lucky they are. 
Sure, they fight a lot, but to know that there’s 
always somebody there, somebody that’s family.” 

#kids #mykids #lovethem #mixedkids #asian

25 APRIL
@drasland21: #Tienen #thuisintienen 
#straatpoëzie #gedichten #woordkunst 
#poezie #drasland #instapoet #verzen 
#schrijfsels #gedachten #woorden #gedicht 
#zinspelen #guerillapoezie

4 MEI
@bietenclub: Tienen, jullie waren geweldig! 
📸  Jeroen Geladé

#beiaardcantus #Tienen #studentenclub 
#bietenclub #studentenclubfreya #beiaard 
#bier

18 APRIL
@birgit.melchio: Head over hills in love with 
mother nature 😍 I loooooove spring.

1 MEI
@ulrich.petre: Nostalgische tijden terug opge-
roepen bij mijn bezoek aan mijn oude school 
'College' in #tienen. Waarschijnlijk de laatste 
keer dat ik dit heb kunnen zien, want binnenkort 
vindt er een project van @cordeel_belgie plaats.

4 APRIL
@femkevansteenkiste: We hebben de paasva-
kan tie goed ingezet met een paar van onze 
favoriete activiteiten in onze stad. En dat er nu een 
paashaas op de Grote Markt staat, moesten we 
toch ook even gaan bekijken ❤ #thuisintienen
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CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

 016 80 57 00
 info@tienen.be
 www.tienen.be

Een afspraak maken kan via:
- het nummer 016 80 57 00  
  (alle stadsdiensten) 
- www.tienen.be/afspraak (enkel voor dienst 
  burgerzaken) 
-  het nummer 016 80 11 11 of  

info@ocmw.tienen.be (OCMW-diensten)

Afspraken zijn mogelijk op:
maandag  08.30 tot 12.30 uur
 13.30 tot 19.00 uur
dinsdag  07.30 tot 12.30 uur
 13.30 tot 19.00 uur
woensdag  08.30 tot 12.30 uur
 13.30 tot 16.00 uur
donderdag  08.30 tot 12.30 uur
vrijdag  08.30 tot 12.30 uur

Blijf bij de pinken
Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en 
LinkedIn en abonneer je op onze wekelijkse 
digitale nieuwsbrief!

 /stadtienen   /stadtienen
 /company/stadtienen  /stadtienen
 www.tienen.be/nieuwsbrieven

Wachtdiensten
Lokale politie
Dringende interventies: tel 101 
of 016 80 58 05

Brandweer - Ziekenwagen
Dringende interventies: tel 112
Niet-dringende oproepen bij noodweer: 
tel 1722

Huisarts van wacht: tel 1733
Apothekers van wacht:
Tel 0903 99 000 | www.apotheek.be

Tandarts van wacht: tel 0903 39 969  
Weekends en feestdagen van 
09.00 tot 18.00 uur 

Colofon
Redactie, coördinatie en foto's  
(tenzij anders vermeld): 
dienst communicatie stad Tienen | 
communicatie@tienen.be
Vormgeving: Trendhuis | www.trendhuis.be 
Druk: Graphcom.be | ak@graphcom.be
V.u.: Gijsbrecht Huts | schepen van  
interne en externe dienstverlening |  
p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen

Ravotten in 
de speeltuin
Suzan en Lou zijn jonge stads-
genootjes die in de zomervakantie 
graag willen ravotten in de speel-
tuin van Heldenland. “Zo kunnen wij 
genieten aan de Heldenbar”, vullen 
de mama’s aan. “De meisjes kijken 
ook uit naar de Ketnet Zomertour 
om plezier te kunnen maken.”

Genieten van 
het zonnetje
Op een bankje, genietend in de zon, 
treffen we Jacky en Maria aan. Dat 
is wat ze ook in de zomervakantie 
zullen verderzetten: genieten van 
de buitenlucht. Jacky: “Ik zou het 
erg fijn vinden dat er nog eens een 
grote wielerwedstrijd zou vertrekken 
in onze stad. Laat ons hopen dat 
dat nog eens gebeurt.”

Lekker eten 
en drinken
Els woont vlak bij het Viander-
domein en kijkt watertandend uit 
naar het HAP Food Festival dat daar 
zal plaatsvinden. “Ik hoop dat het 
een zonnige zomer wordt om wan-
delingen te maken en te genieten 
van een terrasje bij Zomers Zoet.”

TIENENAARS AAN HET WOORD

ZOMERSE 
VOORUITZICHTEN
Waar kijken onze stadsgenoten naar uit 
deze zomervakantie?
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voor de Chill & Party Zone (DJ-stage, Acoustic stage, 
animatie. Niet geldig voor het hoofdpodium!)
Voor inwoners van Tienen (zolang de voorraad strekt).

SCAN DEZE QR CODE
en bestel je gratis tickets online 
(max 4 per festivaldag, per adres).

GRATIS TICKETS

    TICKETS & INFO:
WWW.SUIKERROCK.BE

DONDERDAG - 28 JULI 2022

ZATERDAG - 30 JULI 2022

VRIJDAG - 29 JULI 2022

ZONDAG - 31 JULI 2022

TOM JONES
NIELS DESTADSBADER

CLOUSEAU
DE KREUNERS

PETER KOELEWIJN & THE ROCKETS

MATHIAS VERGELS & 
HET GOEDE VOORBEELD

THE CHEMICAL 
BROTHERS

(nog aan te kondigen)

THE SUBS
COMPACT DISK DUMMIES

FROUKJE

CHIBI ICHIGO

THE SISTERS 
OF MERCY

WHITE LIES   THERAPY?   DE MENS

ZUCCHERO 
KELIS       EMMA BALE

Acoustic Stage
(Nog aan te kondigen)

DJ-Stage
Omdat Het Kan Soundsystem Ft. 

Average Rob  I  Dj Licious  I  Dr. Lektroluv  I  
Discobaar A Moeder  I  TLP  I  Amber Broos  I  

Jan Vervloet  I  Dirk Stoops
Foodcorner

Reuzenrad
(35m hoog!)


